
1 

 

 

Το διακρατικό πρόγραμμα με τίτλο E-MODE: Engage trainers in learning MODules 

and material creation” έχει ως στόχο του να προσδιορίσει τις στάσεις και τις 

πρακτικές των εκπαιδευτών ενήλικων, σχετικά με την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

ενοτήτων και του υλικού τους και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών (ICT) σε αυτή 

τη διαδικασία, να ενισχύσει τη γνώση, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των 

εκπαιδευτών ενήλικων στη χρήση ICT στην παραγωγή και την παροχή των 

εκπαιδευτικών ενοτήτων και του περιεχομένου, να διαμορφώσει ένα σύνολο 

μεθοδολογιών για την ανάπτυξη και τη χρήση των εκπαιδευτικών ενοτήτων και υλικών 

σε διαφορετικά μαθησιακά περιβάλλοντα, να δημιουργήσει ένα εικονικό και 

διαδραστικό περιβάλλον μάθησης, περιλαμβάνοντας καινοτόμες ενότητες, 

περιεχόμενο και εργαλεία για εκπαιδευτές ενηλίκων, να αναπτύξει, εφαρμόσει και 

αξιολογήσει ένα μικτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (face to face και εξ αποστάσεως 

μάθηση) εκπαίδευσης εκπαιδευτών σε αυτόν τον τομέα, να διαδώσει τα προϊόντα και 

τα αποτελέσματα, έτσι ώστε να υποστηριχθεί η ενσωμάτωση τους στα εθνικά 

προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών. 

Δράσεις της ΕΕΕΕ στο πρόγραμμα: 

✓ Έρευνα διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών σε σχέση με τις στάσεις και τις 

δεξιότητες των εκπαιδευτών ενηλίκων  καθώς και τις δυνατότητες χρήσης της 

τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

✓ Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού  

✓ Δημιουργία Εκπαιδευτικού υλικού 

✓ Εκπαίδευση εκπαιδευτών με μικτή μέθοδο εκπαίδευσης (δια ζώσης και εξ 

αποστάσεως) 

✓ Δράσεις Προβολής του έργου 

✓ Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου με τη μορφή  on going αξιολόγησης ως 

προς την ικανοποίηση των συμμετεχόντων από το εκπαιδευτικό υλικό, το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα κ.ά. 

 



2 

 

Εταίροι προγράμματος: 

• ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - Ελλάδα 

• Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων - Ελλάδα 

• SQL Ltd - Ελλάδα  

• Roskilde University – Δανία  

• FSSK - Βουλγαρία 

• Scienter Srl. - Ιταλία  

• Swedish TelePedagogic Knowledge Center - Σουηδία 

• Izmir University of Economics - Τουρκία 

Διάρκεια: 

1.12.2008 – 30.11.2010 (24 μήνες) 

Συντονιστές προγράμματος: 

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ 

Χρηματοδότηση: 

 

Ιστοσελίδα: 

http://www.emode-net.eu/project.html  

http://www.emode-net.eu/project.html

